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Onderdelen presentatie

• Introductie programma

• Fundament

• Kickstart en opschaling

Gelegenheid tot vragen kort na afloop presentatie en verder tijdens napraat
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Introductie programma
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Waar doen we het voor?
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Aandacht voor medicatieveiligheid nodig
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Dagelijks veel fouten 
met medicatie 

Gemiddeld per dag 179 
geneesmiddel gerelateerde 

ziekenhuisopnames 

Waarvan 75 
vermijdbaar



Wat ontbreekt?
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Digitaal alleen verstrekkingen (apotheek) 
beschikbaar 
• geen stopinformatie en wijzigingen  
• fax nog onmisbaar

Artsen zijn niet op de hoogte van elkaars 
voorschriften

Informatie over medicatiegebruik en 
toedieningen ontbreekt



Wat levert betere medicatieoverdracht op?
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Overzicht = 
Startpunt

Dat overzicht is het 
startpunt voor de 

volgende zorgverlener 
of de patiënt

Medicatie-
verificatie

Het overzicht is de 
basis van de risico-

inschatting 
en de medicatie-

verificatie

Grotere 
medicatie-
veiligheid

Zorgbreed
toepasbaarActueel 

medicatie-
overzicht

Op basis van de 
informatie wordt een 

actueel medicatie-
overzicht gemaakt



Programma Medicatieoverdracht
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Medicatieproces
Lab tbv medicatie
CiO

Digitaal voorschrijven en ter hand stellen
Medicatieoverzicht
Toedienoverzicht

Missie
Verbeteren van de medicatieveiligheid door afspraken te maken over verantwoordelijkheden, werkprocessen 
en betere informatievoorziening die het startpunt zijn van voorschrijven, verstrekken en toedienen van 
medicatie.

Doel
Het implementeren van de herziene richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten en de 
bijbehorende set informatie-standaarden: Medicatieproces, Laboratoriumwaarden voor medicatie 
en Contra-indicaties & Overgevoeligheden.

Scope

Missie, doel en scope programma
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10 sectoren, 24 koepels
+ 16.000 zorgaanbieders
+ 75 leveranciers
+ 20M patiënten/cliënten

Zorginhoud

Digitale overdracht

Medicatieverificatie/risico-inschatting
Kwetsbare oudere/wettelijk vertegenwoordiger
Toediener/trombosezorg



Deelnemende sectoren
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Regie en samenwerking essentieel
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Zorgverleners Software-
leveranciers

Patiënt
en cliënt

Infrastructuur-
aanbieders

Standaardisatie-
organisaties

Regio-
organisaties

VWS Verzekeraars Zorginstituut
Nederland



10-stappenplan Medicatieoverdracht
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Samenhang MO en NEN-normen
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Fundament
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Fundament
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Randvoorwaarden

Kwaliteits-
standaard

NEN-normen

Informatie-
standaarden

W
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Besluiten kernteams

Werkproceseisen

Verdieping per
sector

Gebruikerseisen



Randvoorwaarden

Kwaliteits-
standaard

NEN-normen

Informatie-
standaardenW
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Richtlijn/kwaliteitsstandaard

Overdracht van medicatiegegevens

in de keten
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Richtlijn overdracht medicatiegegevens

Kwaliteitsregister Kwaliteitsstandaard
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Kwaliteitsstandaard

Patiënten-
versie richtlijn

Richtlijn

Implementatie-
plan



Wat is nieuw in de richtlijn 2020?

• Medicatieverificatie & risico-inschatting
• Kwetsbare oudere
• Wettelijk vertegenwoordiger
• Toediener
• Trombosezorg
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Informatiestandaard Medicatieproces 9
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Randvoorwaarden

Kwaliteits-
standaard

NEN-normen

Informatie-
standaardenW

et
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lij
k 
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d
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Bouwstenen Medicatieproces 9
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Samenhang tussen bouwstenen
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Bouwstenen voor nieuwe medicatieoverzicht
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Patiëntparticipatie
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Registratie en delen met zorgverleners van
• Medicatiegebruik
• Medicatietoedieningen
• Zelfzorgmiddelen

PGO is geen randvoorwaarde voor Medicatieoverdracht. 
Het gebruik van een PGO is aanvullend op de uitwisseling tussen 
zorgverleners. Alles wat de patiënt kan registreren in het PGO, kan 
ook geregistreerd worden in het eigen systeem van de zorgverlener 
(op eigen titel of namens de patiënt). 

Inzage in eigen medicatiegegevens

Herhaalrecept aanvragen

PGO is van meerwaarde
• Voor de patiënt: actuele inzage in eigen medicatiegegevens 

en de mogelijkheid om zelf gegevens te registreren
• Voor de zorgverlener: medicatieverificatie en inzicht in 

werkelijk gebruik in relatie tot de gemaakte afspraken 
worden efficiënter



Besluiten kernteams

Werkproceseisen

Verdieping per
sector

Gebruikerseisen

Kernteams
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Kernteams
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Afspraken over beleid, 
verantwoordelijkheden, zorgprocessen, 

eenheid van taal in terminologie, 
migratie, hybride

Voorbereidingsgroep 

(selectie sectoren)
Kernteam 

(alle sectoren)

• Projectleider, analisten en experts 
programmateam

• Projectleiders sectoren
• Zorgprofessionals
• Overig

Wie?

Constructieve discussies en samenwerking staan centraal binnen deze sessies

• Patiënt en cliënt (stap 1 en 9)
• Medicatie (stap 2 – 5)
• Toedienen (stap 6)
• Lab (stap 7)
• CiO (stap 8)



Kickstart
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Toelichting op onderdelen
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• Doel

• Aanpak & planning

• Evaluatie

• Kennisdeling

• Start volgers



Doel

Informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de 

richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten:

• Toetsen in de praktijk

• Aantonen van de meerwaarde voor de zorg

• Voorbereiding beheerste brede implementatie

• Voortgang behouden
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Aanpak & concept planning
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Evaluatie
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Kennisdeling
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Start volgers
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• Uitwerking opschalingsstrategie en -scenario

• 2023 start volgende groep leveranciers
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